TAHKURANNA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Uulu

27.veebruar 2014 nr 5

Tahkuranna Vallavolikogu 27.jaanuari 2011
määruse nr 7 “Tahkuranna valla
tunnustuse avaldamise kord” muutmine
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 14
lõike 1 ja Haldusmenetluse seaduse § 64 ja § 68 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Tahkuranna Vallavolikogu 27.jaanuari 2011 määrust nr 7 “Tahkuranna valla tunnustuse
avaldamise kord” muudetakse järgmiselt:
1) § 2 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
“ § 2. Tunnustuste liigitus ja arvestus
(1) Tunnustuse liigid on:
1) Tahkuranna valla vapimärgiga autasustamine;
2) valla parima kultuuritegelase nimetamine;
3) valla parimate sportlaste nimetamine;
4) valla tänukirjaga tunnustamine;
5) valla väikelaste sündide tähistamine;
6) valla eakate õnnitlemine sünnipäevadel valla õnnitluskaardiga;
7) valla parimate õpilaste vastuvõtt;
8) vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt antavad tunnustused;
9) tunnustuse “Parem keskkond” saaja autasustamine.”
2) § 4 lg 4 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
“(4) Motiveeritud kirjalik taotlus esitatakse vallavalitsusele 01.detsembriks.
Ettepanek peab sisaldama ülevaadet kandidaadi kultuurilistest saavutustest
Tahkuranna vallas.”.
3) § 4 lg 6 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
“(6) Parima kultuuritegelase nimetus antakse üle valla aastapäeva tähistamisele
pühendatud üritusel.”.
4) Korda täiendatakse § 10¹ alljärgnevas redaktsioonis:
“ § 10¹ Tunnustuse “Parem keskkond” saaja autasustamine
(1) Tunnustus “Parem keskkond” on tunnustus, mis antakse isikule või
kollektiivile pikemat aega korrast ära olnud hoone või rajatise
korrastamise eest.

(2) Tunnustuse saamisega kaasneb hoonele kinnitatav plaat kirjega “Parem
keskkond”.
(3) Kirjalik taotlus esitatakse vallavalitsusele 01.detsembriks. Tunnustuse
saaja valib välja vallavalitsus ja see antakse üle valla aastapäeva
tähistamisele pühendatud üritusel.”.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras

Argo Mengel
Vallavolikogu esimees
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Tahkuranna valla tunnustuse avaldamise kord
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3
punkti 2 ja paragrahvi 14 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala
Käesoleva korraga sätestatakse Tahkuranna valla poolt jagatavate tunnustuste (autasude)
liigid, nende kirjeldused ning valla ees teeneid omavate isikute autasustamise ja
tunnustamise tingimused.
§ 2. Tunnustuste liigitus ja arvestus
(2) Tunnustuse liigid on:
1) Tahkuranna valla vapimärgiga autasustamine;
2) valla parima kultuuritegelase nimetamine;
3) valla parimate sportlaste nimetamine;
4) valla tänukirjaga tunnustamine;
5) valla väikelaste sündide tähistamine;
6) valla eakate õnnitlemine sünnipäevadel valla õnnitluskaardiga;
7) valla parimate õpilaste vastuvõtt;
8) vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt antavad tunnustused.
(3) Arvestust väljaantud tänukirjade ja tunnustuste üle peab vallavalitsuse kantselei.
§ 3. Tahkuranna valla vapimärgiga autasustamine on reguleeritud Tahkuranna
Vallavolikogu vapimärgi statuudiga.
§ 4. Tahkuranna valla parima kultuuritegelase nimetamine
(1) Valla parima kultuuritegelase nimetus on valla aasta kultuuriauhind, millega
tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike
traditsioonide hoidmist. Auhind omistatakse üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale,
kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.
(2) Auhind koosneb tänukirjast, meenest ja rahalisest preemiast.
(3) Igal aastal valitakse välja üks parim kultuuritegelane. Isikut või ühendust, kellele
nimetus on omistatud, ei saa kandidaadiks uuesti esitada enne 5 aasta möödumist.
(4) Motiveeritud kirjalik taotlus esitatakse vallavalitsusele 01.augustiks. Ettepanek
peab sisaldama ülevaadet kandidaadi kultuurilistest saavutustest Tahkuranna vallas.

(5) Parima kultuuritegelase valib esitatud kandidaatidest välja volikogu haridus-,
kultuuri- ja sotsiaalkomisjon ning esitab kinnitamiseks vallavalitsusele.
(6) Parima kultuuritegelase nimetus antakse üle MTÜ Tahkuranna Kultuuriseltsi poolt
korraldataval üritusel.

§ 5. Tahkuranna valla parimate sportlaste nimetamine
(1) Tahkuranna valla parima sportlase nimetus on valla aasta tunnustus, millega
märgitakse ära sportlikke saavutusi. Nimetus omistatakse parimale mees- ja
naissportlasele ning sponsorile, võistkonnale või treenerile, kelle tegevus aasta
spordielus on olnud silmapaistev.
(2) Tahkuranna valla parima sportlase nimetusega kaasneb tänukiri, meene ja rahaline
preemia.
(3) Motiveeritud kirjalik taotlus esitatakse vallavalitsusele 01.detsembriks. Ettepanek
peab sisaldama ülevaadet kandidaadi sportlikest saavutustest.
(4) Nimetuse saajad valib välja volikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon ning
esitab kinnitamiseks vallavalitsusele.
(5) Parima sportlase nimetusega kaasnev meene antakse üle kord aastas valla
aastapäeva tähistamisele pühendatud üritusel
§ 6. Tahkuranna valla tänukirjaga tunnustamine
(1) Tahkuranna valla tänukiri on tunnustus, mis antakse isikule või kollektiivile
vallapoolse austusavaldusena oluliste teenete eest valla hüvanguks või seoses
tähtpäevaga.
(2) Tänukiri on Tahkuranna valla vapimärgiga A4 formaadis kvaliteetpaberil trükis,
millel on valla sümboolika, autasustatu nimi, tänulause, kuupäev, volikogu
esimehe ja vallavanema allkirjad.
(3) Tänukirjaga koos võib kaasneda Tahkuranna valla vapiga meene, rahaline
preemia.
(4) Tänukirja võib ühele isikule anda mitmel korral.
(5) Ettepanekuid tänukirjaga tunnustamiseks võivad esitada vallavolikogu esimees,
volikogu komisjonid ja volikogu liikmed, vallavanem, vallavalitsuse liikmed, valla
allasutuste juhid, hoolekogud ja nõukogud, seltsid ja seltsingud, füüsilised isikud
eelnimetatute kaudu.
(6) Ettepanekud tunnustamiseks tuleb esitada kirjalikult esildisena vähemalt 14 päeva
enne autasustamist vallavalitsusele. Esildises tuleb näidata:
1) esitatud isiku, ühenduse, asutuse nimi;
2) tänukirja andmise põhjendus;
3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev;
5) soovitav tänukirja üleandmise aeg ja koht.
(7) Ettepanekud tänukirjade väljaandmiseks vaatab läbi ja kinnitab vallavalitsus.
Vallavanem ja volikogu esimees võivad tänukirjaga autasustamise otsustada ka
ilma vastava taotluse ja vallavalitsuse kinnituseta.

(8) Tänukirjadega autasustajate arvestust peetakse vallavalitsuses.
§ 7. Tahkuranna valla väikelaste sündide tähistamine
(1) Tahkuranna vald õnnitleb alla 1-aastaseid väikelapsi, kes on registreeritud elama
Tahkuranna valda.
(2) Õnnitlemine toimub kaks korda aastas- emadepäevale ja isadepäevale eelneval
nädalal. Väikelapsi ja nende vanemaid õnnitlevad vallavolikogu esimees, vallavanem
ja valla sotsiaalnõunik.
(3) Igale väikelapsele kingitakse valla meene ja mänguasi.
§ 8. Eakate õnnitlemine
(1) Tahkuranna valla eakaid elanikke õnnitletakse 70., 75. ja 80. juubelil ning üle 80
aasta vanuseid elanikke igal sünnipäeval õnnitluskaardiga.
§ 9. Tahkuranna valla parimate õpilaste vastuvõtt
(1) Tahkuranna vald õnnitleb Tahkuranna valla elanike registris olevaid õpilasi
põhikooli ja gümnaasiumi eriti eduka lõpetamise puhul (lõputunnistuse keskmine
hinne vähemalt 4,5) ning eduka esinemise puhul aineolümpiaadidel ja
konkurssidel.
(2) Esildised parimate õpilaste tunnustamiseks esitavad õppeasutused õppeaasta lõpul
vallavalitsuse kantselei poolt tehtud päringute alusel.
(3) Preemia koosneb valla meenest ja rahalisest preemiast ning see antakse üle
vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtul.
§ 10. Vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt antavad tunnustused
(1) Vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt toimuv tunnustamine on reguleeritud
asutuste endi poolt vastavate õigusaktidega.

§ 11. Rakendussätted
(1) Käesolev kord vaadatakse üle enne iga uue eelarveaasta algust ja vajadusel tehakse
selles täiendusi ning parandusi.
(4) Määrus jõustub 01.veebruarist 2011.

Toomas Kersalu
Vallavolikogu vanim liige

